Návrh !

Záverečný účet Obce
Olešná
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018

Predkladá : starosta obce Olešná
Spracovala: Ing. M. Palicová
V Olešnej dňa
Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa .............
Záverečný účet schválený OZ dňa ...................., uznesením č.............

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2018

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

4.

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

8.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

9.

Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí

2

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2017 uznesením č.354/2017
Zmeny rozpočtu:
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018

15.03.2018
11.5.2018
25.5.2018
12.7.2018
16.8.2018
21.9.2018
18.10.2018
5.12.2018
27.12.2018

52/2018
99/2018
127/2018
155/2018
177/2018
211/2018
221/2018 Neschválené
263/2018
Starosta obce

Rozpočet obce k 31.12.2018
1.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

1046164,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1361439,47

871033,00
0
149871,00
25260,00
1003099,00

963208,00
138196,77
234774,70
25260,00
1279262,57

389288,00
189052,00

442370,00
365767,85

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
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Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

0
9499,00
415260,00
35065,00

0
9500,00
461624,72
82176,90

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
1 361 439,47

Skutočnosť k 31.12.2018
1 338 618,10

% plnenia
98,32

Z rozpočtovaných po zmene celkové príjmy 1361 439,48 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 1 338 618,10 EUR, čo predstavuje 98,32% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

963 208,00

991 705,51

102,95

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce po zmene 963208EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 991705,51EUR, čo predstavuje .102,95% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
600 945,00

Skutočnosť k 31.12.2018
624 406,04

% plnenia
103,90

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 578015,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 601484,99 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104 %.
Daň z nehnuteľností
Rozpočet na rok 2018
21 700,00

Skutočnosť k 31.12.2018
21 343,16

% plnenia
98,35

Z rozpočtovaných 21 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 21343,16 EUR, čo
je 98,35 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7775,35 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 13 401,58 EUR a dane z bytov boli v sume 166,23 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2260,37EUR.
Daň za psa 1267eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 145,36eur
Daň za nevýherné hracie prístroje 165,23eur

4

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočet na rok 2018
32800,00

Skutočnosť k 31.12.2018
35499,20

% plnenia
108,23

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 32800,00€ je
skutočnosť k 31.12.2018 vo výške: 35499,20eur čo je 108,23¨% plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
4500,00
3513,45
78,07
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3513,45EUR, čo je
78,07 % plnenie.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5457,46 EUR, čo je
121,27 % plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
9413,00

Skutočnosť k 31.12.2018
11278,97

% plnenia
119,82

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9413,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
11278,97 EUR, čo predstavuje 119,82% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za služby občanom, poplatky za vyhlásenie
rozhlasom, vodné, cintorínske poplatky, kopírovanie, za smetné nádoby,úroky a príjmy z
dobropisov a vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 313340 EUR bol skutočný príjem vo výške 313535,62
EUR, čo predstavuje 100,06% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Rozpočtová organizácia obce

Suma v EUR
Účel
297 390,20 Bežný transfer na prevádzku
a osobné náklady

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
138196,77

Skutočnosť k 31.12.2018
48 273,00

% plnenia
34,93

5

a) Z rozpočtovaných kapitálových príjmov za predaj obecných pozemkov 9273,00 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9273,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
b) Kapitálová dotácia z MFSR a MVSR.
Z rozpočtovaných po zmenách 39 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
39 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Fin.prostriedky určené na osvetlenie
ihriska a hasičskú zbrojnicu.
Granty a transfery
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MDV a reg. rozvoja SR
OU – odbor živ. prostredia
MVSR - sekcia verejnej správy
MVSR- Civilná obrana
MVSR-register obyvateľstva
MVSR – voľby
VUC- Žilina
VUC Žilina
Mikroregión horné Kysuce
Kysucké múzeum
DPOSR Bratislava
MFSR
MVSR - OU Žilina

Účel

Suma
v EUR
267,11
2165,61
2019,92
165,54
679,43
1545,58
1 500,00
500,00
200,00
120,00
3000,00

Životné prostredie a doprava
Stavebná agenda
Matrika,
Civilná obrana
Evidencia obyvateľstva
Voľby
Verejná zeleň a informačné tabule
Na podporu kultúry
Na nohejbalový turnaj
Pre súbor Vigľašanka
Na materiálno-technické vybavenie
DHZ Olešná
9000,00 Rozšírenie verejného osvetlenia
30000,00 Hasičská zbrojnica

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
234774,70

Skutočnosť k 31.12.2018
234774,70

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 220 650,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 220 650,68 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Z toho zostatok z dotácie na kamerový
systém v sume 10 000€ a zostatok fin. prostriedkov ZŠ s MŠ Olešná 464 v sume : 4124,02€
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
25260,00

Skutočnosť k 31.12.2018
63864,89

% plnenia
252,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 25260EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
63864.89EUR, čo predstavuje 252,83% plnenie.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
1 003 099,00

Skutočnosť k 31.12.2018
962 044,61

% čerpania
95,90

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce vrátane právneho subjektu :1003099EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 962044,61 EUR, čo predstavuje 95,60% čerpanie.
1. Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok
2018
389 288,00

Rozpočet po
zmenách
442 370,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
375 048,23

% čerpania
96,34

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po zmenách 4423,0070 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 375048,23EUR, čo predstavuje 84,78% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných po zmenách 127297,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
126943,03 EUR, čo je 99,73 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
starostu obce, kontrolóra obce, matriky, stavebnej agendy, robotníkov, upratovačky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných po zmenách 52046 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
51474,02EUR, čo je 98,90 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných po zmenách 241554 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
181452,73 EUR, čo je 75,11% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých odvetví obce, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných po zmenách 21293EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 14999,33
EUR, čo predstavuje 70,44 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 180,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 179,15EUR, čo
predstavuje 99,52 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2018
189 052,00

Rozpočet po
zmenách
365 767,85

Skutočnosť
k 31.12.2018
81 488,89

% čerpania
22,27

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov po zmenách 365767,85 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 81488,89 EUR, čo predstavuje 22,27% čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- zavedenie kamerového systému v sume: 13120,23 €
- nákup hasičskej striekačky v sume 7220,00€ mulčovač k traktoru 6000,00€
- vybudovanie umeleckého diela“ Rozletené duše“ v sume 24170,00€
- rekonštrukcia pošty v sume 6330,94€,
VO - rozšírenie v IBV Potôčky v sume 17 297,00€ a nad ihriskom v sume 777€
Nákup 3 ks stoly na stolný tenis .
C/ projekty celkom skutočnosť: 1020€
3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
9 500,00

Skutočnosť k 31.12.2018
9 499,04

% čerpania
99,98

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 9 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 9499,04EUR, čo predstavuje 99,98% čerpanie. Splátka istiny z prijatého úveru z r.
2010)
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
celkom výdavky ZŠ s MŠ Olešná 464
Rozpočet na rok
Rozpočet po
2018
zmenách
415 260.00
461 624.72

Skutočnosť
k 31.12.2018
496 008,45

% plnenia
107
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018

1 055 570,40
991705,51
63864,89

871056,68
375048,23
496008,45

184513,72
48273,00
48273,00
0

81488,89
81488,89
0

-33215,89
151297,83
36201,57
115096,26

príjmy z finančných operácií spolu

234774,70

Príjmy z finančných operácií

234774,70

príjmy z finančných operácií ZŠ
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0
9499,04

225275,66
1338618,10
962044,61
376573,49
36 201,57
340371,92

Prebytok rozpočtu po vylúčení v sume 115 096,26 EUR upravený zistený podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10% v sume : 11 509,62EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
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tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku boli vylúčené :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5582,80 EUR, to na :
- bežné prevádzkové náklady Základnej školy Olešná 464
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30000,00 EUR, a to na :
- sume 30 000,00EUR a dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 30000,00€
a zábezpeka vedená na depozite v sume: 304,77€ a dotáciu na prenesené kompetencie
v sume 314,00€ vedené na depozite.
Nevyčerpané fin. prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8
odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 225 275,66€ na tvorbu rezervného fondu resp. podľa
návrhu Obecného zastupiteľstva

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky – 10% z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- úhrady za vedenie účtu
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
2775,52
357,33

64,90
3067,95

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis a smernica SF.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel 1%
Úbytky - stravovanie a vian.príspevok
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
639,40
1120,45
1171,23
588,62
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

2675809,40

2523519,17

Neobežný majetok spolu

2050842,67

2031753,92

5282,74

5715,46

Dlhodobý hmotný majetok

1680005,27

1660483,80

Dlhodobý finančný majetok

365554,66

365554,66

Obežný majetok spolu

622480,31

489129,86

3470,65

2718,55

231557,47

240149,87

Dlhodobé pohľadávky

1297,57

1627,57

Krátkodobé pohľadávky

15039,13

14580,48

Finančné účty

377988,67

236926,57

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0
2486,42

2635,39

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2675809,40

2523519,17

Vlastné imanie

2339775,63

2186312,77

2339775,63

2186312,77

59708,78

67215,99

700,00

23681,03

35582,80

14124,02

269,97

518,97

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

23156,01

19198,17

0

9693,80

276324,99

269990,41

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
8289,51EUR
- voči zamestnancom
8017,92EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu 6543,81EUR
- voči živnostníkom ..............................304,77€
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na opravu miestnej komunikácie. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2018..
Poskytovateľ
úveru

Účel

Prima Oprava miestnej
banka a.s. komunikácie
Čadca Predná Olešná

Výška
prijatého
úveru

Výšk
a
úrok
u

132999,04

4,08

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2018

Bianco zmenka

0,00

Splatnosť

r. 2018

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota Olešná - bežné
výdavky na činnosť klubu TJ Olešná
TJ Slovan Podvysoká- Podvysocké kultúrno
športové leto

5000,00

5000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Rozdiel
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Klub Pohyb,Krása,Presnosť Staškov na
prezentáciu obce – mažoretky - súťaž
záhradkári
Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Podvysokákostol Olešná- ubytovanie pre kňaza

300,00

300,00

0,00

250,00
3000,00

250,00
3000,00

0,00
0,00

ZŠ Podvysoká -záujmové krúžky deti obce
Olešná

1980,00

1980,00

0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.6/2015
o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Olešná.

9. Finančné usporiadanie
Iné poskytnuté vecné dary z obce Olešná
vecné dary
hodnota
daru
Novonar.detí s trvalým pobyt.Olešná 67,00
Dôchodci obce Olešná -jubilanti

a)
b)
c)
d)

40,00

počet

spolu

9

603,00

52

2080,00

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Olešná 464
CVČ Olešná-bežné
výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

156 932,48
4152,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

156 932,484
4152,00

Rozdiel – vrátenie
0,00
0,00
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

MDV a reg.

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

267,11

0

2165,61

2165,61

0

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Životné prostredie – bežné výdavky,

267,11

-5-

Rozvoja SR
MDV a reg.

Stavebná agenda a doprava- bežné

SR

výdavky

MVSR

Matrika - bežné výdavky

2019,92

2019,92

0

MVSR

Evidencia obyvateľstva

679,43

679,43

0

MVSR

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

30000,00

0,00

30000,00

OÚ Žilina

Presun do
r. 2019

MVSR

Civilná obrana- bežné výdavky

165,54

165.54

0

MFSR

Verejné osvetlenie

9000,00

9000,00

0

MDVSR

Technicko-mat.vybavenie DHZ

3000,00

3000,00

0

MVSR

Voľby

1545,58

1545,58

272,73
Vrátené

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Prehľad o prijatých dotáciách, grantoch, daroch od subjektov:
Suma prijatých
Suma skutočne
Obec
finančných
použitých
finančných
účelové určenie
prostriedkov

Fyzické osoby- Umelecké
dielo „Rozletené duše“
Kysucké múzeum- za
vystúpenia speváckym
súborom Vigľašanka
z Olešnej
Mikroregión Kysuce – na
turnaj v obci Olešná
VUC Žilina -podpora

Rozdiel

prostriedkov

2290,00

2290,00

0

120,00

120,00

0

200,00

200,00

0

500,00

500,00

0
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kultúry
VUC Žilina – verejná
zeleň
VÚC Žilina - šport

1500,00

1500,00

0

1518,00

0

1518,00

V Olešnej dňa 20.3.2018
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